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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47625 (1)
   Τροποποίηση της υπ’  αρ. 21142/18-02-2019 

υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη 

καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-

σμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄ 517). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τον ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση 

καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύ-
σταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 117), και ιδίως τα άρθρα 29 και 37-41 αυτού.

2. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό υπ’ αρ.  651/2014 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβα-
τών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σ. 
1-178).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 
01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την υπ’ αρ. 08621/17-10-2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του 
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άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αρ. 651/2014 της επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επι-
λέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου» (Β’ 3410), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 129228/24-11-2017 
(Β’ 4122).

5. Την υπ’ αρ. 43965/30-11-1994 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επεν-
δυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκατα-
στάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων 
στις διατάξεις του ν. 1892/1990» (Β’ 922).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Την υπό στοιχεία Υ45/05.08.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 3328).

13. Την υπ’ αρ. 137111/18.12.2018 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονο-
μικών «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώ-
τα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού» του έτους 2018» (Β’ 5738), όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπ’ αρ. 264/04.01.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 34).

14. Την υπ’ αρ. 21142/18-02-2019 υπουργική απόφαση 
«Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχα-
νολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» 
(Β’ 517).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 21142/ 

18-02-2019 υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυ-
ξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” 
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 

σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του 
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το 
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται 
να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετι-
κή χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται 
από τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών 
από την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επεν-
δυτικό σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρό-
τητας σε άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο 
έλεγχος πληρότητας διενεργείται με βάση τυποποιη-
μένο σύστημα ελέγχου πληρότητας. Κατά τον έλεγχο 
πληρότητας δεν δίδεται η δυνατότητα συμπλήρωσης 
ή διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευ-
κρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων πλην των 
περιπτώσεων στις οποίες οι προϋποθέσεις για την έκ-
δοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως αυτό ορίζονται 
στο Παράρτημα 1. Ειδικά τα δικαιολογητικά των περ. i 
και ii της παρ. 4 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 
γίνονται δεκτά εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσης τους 
συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η 
κατ’ εξαίρεσιν, ως άνω, δυνατότητα συμπλήρωσης ή 
διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινι-
στικών ή συμπληρωματικών στοιχείων παρέχεται κατά 
το στάδιο της επανεξέτασης της πληρότητας από τον 
φορέα υποδοχής και η υποβολή τους πραγματοποι-
είται εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων (10) ημερών 
από τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσί-
ας, μέσω του ΠΣΚΕ, προς το φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου και ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση 
σχετικής διοικητικής πράξης. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις χρήσης ή μη της 
ψηφιακής υπογραφής και εσφαλμένου υπολογισμού 
του αναλογούντος παραβόλου, για το οποίο απαιτείται 
συμπλήρωση. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει 
διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά στοιχεία οικειοθε-
λώς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν δεν 
έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον η υποβληθείσα αί-
τηση κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού 
σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνί-
ας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο 
Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαι-
τέρω. Εάν το επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για λό-
γους μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας 
υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα της αίτησης 
ως προς τα σημεία για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. 
Εάν ο φορέας υποδοχής διαπιστώσει ότι η αίτηση εί-
ναι πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου 
ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το 
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που 
έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο σύστημα 
και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν 
κρίνει ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη 
πληρότητας, οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται 
και μετά την υποβολή των συμπληρωματικών ή διορ-
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θωτικών δικαιολογητικών ή και την προσκόμιση των 
διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων, εκδί-
δεται σχετική διοικητική πράξη από τον Προϊστάμενο 
του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, η οποία γνω-
στοποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το 
δικαίωμα ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο πα-
ράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δυ-
νατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών 
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 
στοιχείων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για 
την έκδοσή τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
μπορεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλα-
βής της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Επενδυτικών Σχεδίων της παρ. 4 του άρθρου 14 της υπ’ 
αρ. 139383/21-12-2018 υπουργικής απόφασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν στο 
στάδιο της πληρότητας (Β’ 5838)».

Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 21142/18-02-2019 

υπουργική απόφαση «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώ-
τος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του ανα-
πτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄ 517).

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών   .

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 770/17/2021 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε την 22.04.2021, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 
αφορά λαθρεμπορία 14 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 05.06.2014 στην Αθήνα (σχετ. η υπό στοι-
χεία 3008/14/15-β΄/06.06.2014 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Νέου Κόσμου), και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως 
άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα 
λεπτών (49,69 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 

5,73 €, Φ.Π.Α. 10,08 € και Ε.Φ.Κ 33,88 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 
23,10 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 10,78 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, EL SAYED ή RAWWAN (επ.) 
SALAH (ον.) του Ahmed και της Atiat ή, της Atiyat γεν. 
τη 18.11.1964 ή την 08.11.1964 στην Αίγυπτο κάτοχο 
του υπ’ αρ. Α22587548 Διαβατηρίου Αρχών Αιγύπτου 
με Α.Φ.Μ. 062269541 με τελευταία γνωστή διαμονή 
την Αθήνα, οδός Πλάτωνος αρ. 95, και νυν αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμ-
φωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 150 του 
ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη του υπόκειται 
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ. 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   

Ι

(3)
 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN   .

 Με την υπ’ αρ. 244-23/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και των παρ. 1β, 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN 
και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-
1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με 
το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογι-
ζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και 
δεκαεννέα λεπτών (2.395,19€) και πολλαπλά τέλη ύψους 
επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (7.185,57€), για τελωνειακή παράβαση λα-
θρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν 
εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 8436/28-08-
2014 διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης 
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός τριάντα (30) 
ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
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(4)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN   .

 Με την υπ’ αρ. 245-38/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και των παρ. 1β, 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και 
της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένε-
ντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το 
υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα 
πρόσωπα, Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εξα-
κοσίων πενήντα ενός ευρώ και τριών λεπτών (651,03€) 
και πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων εννιακοσίων πενήντα 
τριών ευρώ και εννέα λεπτών (1.953,09€), για τελωνει-
ακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευ-
μάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ 
αρ. 8534/02-09-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά 
της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρ-
μόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 
τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(5)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN   .

 Με την υπ’ αρ. 246-37/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/ 2001 και δη-
μοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 142 και 
της παρ. 1β, 2ζ και θ του άρθρου 155 του ν. 2960/2001, 
του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 
123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, 
κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/
07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλλη-
λέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α., ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα 
ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (199,71€) και πολλα-
πλά τέλη ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 

εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 8717/05.09.2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
Ι

(6)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN   .

 Με την υπ’ αρ. 247-45/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και των παρ. 1β, 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και 
της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένε-
ντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το 
υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα
πρόσωπα, Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα τριών 
λεπτών (2.520,93€) και πολλαπλά τέλη ύψους επτά χιλιά-
δων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα εννέα 
λεπτών (7.562,79€), για τελωνειακή παράβαση λαθρε-
μπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί 
υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 8777/08.09.2014 διασά-
φηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Θεσσαλονίκης εντός τριάντα (30) ημερών από 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
Ι

(7)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN   .

 Με την υπ’ αρ. 253-58/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για 
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τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και των παρ. 1β, 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και 
της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένε-
ντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το 
υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα 
πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των τεσ-
σάρων χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και ενός λεπτού 
(4.110,01€) και πολλαπλά τέλη ύψους δώδεκα χιλιάδων 
τριακοσίων τριάντα ευρώ και τριών λεπτών (12.330,03€), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 9700/29-09-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
Ι

(8)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN.   

 Με την υπ’ αρ. 252-54/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 και δη-
μοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 142 και 
της παρ. 1β, 2ζ και θ του άρθρου 155 του ν. 2960/2001, 
του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 
123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, 
κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/
07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλλη-
λέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννια-
κοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών 
(5.989,87€) και πολλαπλά τέλη ύψους δεκαεπτά χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών 
(17.969,61€), για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας 
λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτι-
μολογημένα με την υπ’ αρ. 9523/25.09.2014 διασάφηση 
της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης εντός τριάντα (30) ημερών από την δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

(9)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN   .

 Με την υπ’ αρ. 251-54/2017/11-02-2021 συμπληρωμα-
τική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως 
άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λα-
θρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 142 και της παρ. 1β, 2ζ 
και θ του άρθρου 155 του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL 
ALI του RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το 
έτος 01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, 
Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζό-
μενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
χιλίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 
(1.044,67€) και πολλαπλά τέλη ύψους τριών χιλιάδων εκα-
τόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενός λεπτού (3.134,01€), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 9316/22-09-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(10)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN.   

 Με την υπ’ αρ. 249-46/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και της παρ. 1β, 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και 
της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γενν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ.
1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προ-
σωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρό-
σωπα, Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα έξι 
λεπτών (4.590,36€) και πολλαπλά τέλη ύψους δεκατριών 
χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και οκτώ λε-
πτών (13.771,08€), για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο-
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ρίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί 
υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 9019/15.09.2014 διασά-
φηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Θεσσαλονίκης εντός τριάντα (30) ημερών από 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(11)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN   .

 Με την υπ’ αρ. 250-54/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 και δη-
μοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 142 και 
της παρ. 1β, 2ζ και θ του άρθρου 155 του ν. 2960/2001, 
του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 
123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κά-
τοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου 
διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-
2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με 
έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρ-
χεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και 
είκοσι οκτώ λεπτών (568,28€) και πολλαπλά τέλη ύψους 
χιλίων επτακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσ-
σάρων λεπτών (1.704,84€), για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν 
εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 9194/18-09-
2014 διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης 
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός τριάντα (30) 
ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(12)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 

AKKIL ALI του RAIHAN.   

 Με την υπ’ αρ. 248-45/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρ-

θρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και της παρ. 1β, 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και 
της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προ-
σωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρό-
σωπα, Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
οκτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 
(1.809,64€) και πολλαπλά τέλη ύψους πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 
(5.428,92€), για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας 
λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υπο-
τιμολογημένα με την υπ’ αρ. 8960/11-09-2014 διασά-
φηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Θεσσαλονίκης εντός τριάντα (30) ημερών από 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(13)
    Επιβολή διοικητικού προστίμου στον MUHSEN 

ΝΕΜΑΤ του Zikri και της Samiya για την τελωνει-

ακή παράβαση της παράνομης κατοχής και κυ-

κλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνι-

κής επικράτειας   .

 Με την υπ’ αρ. 152/09-10-2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβά-
λας επιβάλλεται, δυνάμει της περ. α’ της παρ. Α1 του 
άρθρου 137 του ν. 2960/2001, στον MUHSEN ΝΕΜΑΤ 
του Zikri και της Samiya, με Α.Φ.Μ. 174623633 (γεν-
νηθέντα στις 01-08-1992 στο Ιράκ, με αριθμό αίτησης 
ασύλου 865353/04.02.2020), που τυγχάνει πρόσω-
πο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σχετ. η υπ’ αρ. 
1507/20/2560326/22.11.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Ασφάλειας), διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), πλέον 2.4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., για 
τελωνειακή παράβαση παράνομης κατοχής και κυκλο-
φορίας εντός ελληνικής επικράτειας του Ι.Χ.Ε. οχήματος 
μάρκας BMW μοντέλου 318 Ι, 2.000 κ.ε., με αρ. κυκλο-
φορίας Κ4517ΒΚ και αρ. πλαισίου WBAEL71020PK83428, 
το οποίο ταξινομήθηκε στη Γερμανία, χωρίς να έχουν 
τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο ν. 2960/2001 και την υπό 
στοιχεία Δ.247/88 Α.Υ.Ο. διατυπώσεις.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
κατά της παρούσας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97). 

 Η Προϊσταμένη

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ   
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(14)
 Eπιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) ΛΙΑΝΟΥ 

(ον) ΠΕΤΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.   

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 1/2021/14.04.2021 και της υπό 
στοιχεία MRN 21GRYK26020000006-0 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Κέρκυρας, 
που δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’  
265), επιβλήθηκε, για παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 
142, της παρ. 1 και 2ζ του άρθρου 155 του ίδιου νόμου, 
σε βάρος των 1. Π.Α. του Σ. και 2. Λιανού Πέτρου του 
Βασιλείου και της Άννας, γεννηθέντος στις 13-10-1976 
στη Βέροια Ημαθίας, άλλοτε κάτοικος Κοζάνης και νυν 
αγνώστου διαμονής, κατόχου του αρ. AM 394765 δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στις 18.2.2014 από 
το Τ.Α. Κοζάνης για λαθρεμπορία καπνικών, πολλαπλό 
τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), λόγω 
του ότι το τριπλάσιο των αναλογούντων δασμοφορο-
λογικών επιβαρύνσεων δεν υπερβαίνει το παραπάνω 
ποσό (παρ. 1δ του άρθρου 150 ) και διαφυγόντες δασμοί, 
φόροι κ.λπ. ύψους εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα 
εννέα λεπτών του ευρώ (73,59 €). Επιμερίζονται τα ανω-
τέρω ποσά ανάλογα με το ποσοστό ευθύνης εκάστου, 
ήτοι κατά ποσοστό 1/2 για τον καθένα, που αντιστοιχεί 
σε ποσό 750 € και 36,80 € αντίστοιχα, ήτοι συνολικό ποσό 
786,80 €. Κηρύσσονται οι ανωτέρω υπαίτιοι αλληλεγγύ-
ως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνοι ο καθένας για την 
καταβολή των καταλογισθέντων ποσών.

Επί του ανωτέρω ποσού πολλαπλών τελών υπολογί-
ζονται αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ σε ποσοστό 
2,4%.

Οι ανωτέρω καταλογισθέντες δικαιούνται να ασκήσουν 
προσφυγή κατά της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. 

Η Προϊσταμένη  του Τελωνείου

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΥΡΑ

Ι

(15)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών προϊόντων στον     M-NAWAZ ABRAR του 

M-NAWAZ και της AZHRRA.   

 Με την υπό στοιχεία 19GRYP08320000072-
4/21.04.2021 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται 
κατ’ άρθρα 152 και 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τε-
λωνειακός Κώδικας» (Α’  265), , στον νυν αγνώστου 
διαμονής, γεννηθέντα την 08/11/1988 στο Πακιστάν, 
στερούμενο ταξιδιωτικών και νομιμοποιητικών εγγρά-
φων, M-NAWAZ ABRAR του M-NAWAZ και της AZHRRA, 
με Α.Φ.Μ. 500035981, ως προσωπικώς υπεύθυνο: 
α) πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 
155 του ν. 2960/2001), ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(€ 1.500,00), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσή-
μου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού 

τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00), ήτοι εν συνόλω ποσό χιλίων 
πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (€ 1.536,00).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Οινόη, την 21.04.2021. 

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(16)
    Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επι-

βαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή 

παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στους 

1. Σ.Σ. του Μ., κάτοικο γνωστής διαμονής, ήτοι 

νομού Δωδεκανήσου και 2. Λιανό Πέτρο του Βα-

σιλείου, νυν αγνώστου διαμονής.   

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 41/22-04-2021 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου 
Ρόδου που εκδόθηκε στις 22-04-2021 σύμφωνα με το 
άρθρο 53, την παρ. 1 του άρθρου 106, την παρ. 2 του 
άρθρου 119, την παρ. 2 του άρθρου 142, την παρ. 1 
το άρθρο 150 και το άρθρο 155 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001, επιβλήθηκαν αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον, σε βάρος των 1. Σ.Σ. του Μ., κατοίκου 
γνωστής διαμονής, ήτοι νομού Δωδεκανήσου και 2. Λια-
νού Πέτρου του Βασιλείου και της Άννας, πρώην κατοί-
κου Πατρίδας Ημαθίας με Α.Φ.Μ. 076787853 και Α.Δ.Τ. 
ΑΜ394765, εκδοθέντος την 18.02.2014 από το Τ.Α. Κο-
ζάνης, νυν προσώπου αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα 
(σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1507/19/2679380/14.12.2019 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Ασφαλείας), για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών της παρ. 2 του άρ-
θρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και της περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 155 και της περ. α’ και ζ’ παρ. 2 του 
ν. 2960/2001 [και συγκεκριμένα ποσότητας οκτακοσίων 
σαράντα γραμμαρίων (0,84 κιλά) χύμα καπνού, χωρίς 
την προηγούμενη καταβολή των προβλεπόμενων στο 
νόμο δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να 
έχουν τηρηθεί οι νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και 
διαδικασίες] διαφυγούσες δασμοφορολογικές επιβα-
ρύνσεις συνολικού ύψους εκατόν ογδόντα ενός ευρώ 
και ογδόντα ενός λεπτών (181,81€) και πολλαπλά τέλη 
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω 
ποσό πολλαπλών τελών επιμερίζεται ανάλογα με το πο-
σοστό ευθύνης καθενός, ήτοι κατά ποσοστό 1/2 για τον 
καθένα, που αντιστοιχεί σε ποσό επτακοσίων πενήντα 
ευρώ (750 €). Επί του ανωτέρω ποσού των πολλαπλών 
τελών υπολογίζονται αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και 
Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 2,4%.

Σύμφωνα με την παρ.  6 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επι-
τρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου εντός των προθεσμιών που ορί-
ζουν τα άρθρα 66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Προϊστάμενος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ  
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*02019541405210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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